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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 
Ul. A. Naruszewicza 35 
93-161 Łódź 
Tel: (42) 643-35-19 
Fax: (42) 643-35-19 
e-mail: zsp12@toya.net.pl 
 
 Nr sprawy ZP/PN/1/2011 
  
     

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia: 
 

Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach projektu Laboratorium 

mody realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój w ykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Kody CPV: 

55.10.00.00-1 usługi hotelarskie, 55.30.00.00-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania 

posiłków 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

 

Tryb: 

 Przetarg nieograniczony o warto ści szacunkowej poni żej 125.000 € 

 

 

Łódź, dnia 14.02.2011r. 
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1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 , ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 

643 35 19, faks 42 643 35 19. 

Godziny pracy pn. – pt. 8.00 – 16.00 

 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  ZP/PN/1/2011.  

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie sprawy  

 

2) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy. 

 

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej we Włoszech, 

w miejscowości Biella (kod miasta: 13900) w ramach projektu POKL dla grupy 37 osób (29 

uczniów i 8 opiekunów). Usługa hotelarska realizowana będzie w następujący sposób: - 6 

noclegów w miejscowości Biella w okresie od 27 marca do 2 kwietnia 2011r. według wykazu: 

pokoje 1 os. - 4 szt. pokoje 2 os. - 15 szt. pokoje 3 os. - 1 szt. Pokoje z łazienkami i z 

pojedynczymi łóżkami. Usługa gastronomiczna dla 37 osób realizowana będzie w następujący 

sposób: - kolacja w dniu 27 marca 2011r. w miejscu zakwaterowania w miejscowości Biella - 

28, 29, 30, 31 marca, 01 kwietnia 2011r - śniadanie, obiad, kolacja - śniadanie w dniu 2 

kwietnia 2011r. i suchy prowiant na drogę powrotną w dniu 2 kwietnia 2011r. 

Szczegółowy Opis  Przedmiotu Zamówienia stanowi Zał ącznik nr 1 do SIWZ. 

 

4) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
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5) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie od 

dnia 27 marca do dnia 02 kwietnia 2011r. 

 

6) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
6.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
6.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia 
 
6.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
 
6.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiaj ący nie opisuje sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunków udziału w pos tępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy PZP. 
 
7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW, O KTÓRY CH MOWA W ART. 
24 UST. 1 USTAWY Pzp 
 

7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ ),  
7.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 

o których   mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest dołączyć do 
oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę): 
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7.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie 
z Załącznikiem nr 3a do SIWZ , 

7.3  Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium              
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817), zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SIWZ . 

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę 
Z WYKONAWCAMI 

8.1   W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 
mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
(z wył ączeniem oferty, która mo że zostać złożona wył ącznie na pi śmie) . W przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym należy użyć 
danych ze strony tytułowej specyfikacji. 

8.2      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej: Halina Włodarczyk  – tel. 
(42)643-35-19 lub +48 517 246 166   
w godz.09:00 -16:00 

9.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 
10.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 
10.2    Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.  
10.5 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu 
pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił 
upoważnienia. 

10.6 Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą 
oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony 
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kserokopii dokumentu lub oświadczenia. 
10.7 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą). Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, prowadzonej pomiędzy 
Wykonawcami a Zamawiającym. 

10.8 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
10.9 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osoby uprawnione. 
10.10 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 

 

Oferta na „ Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach projektu  

„Laboratorium Mody”  

Nie otwierać przed dniem 24.02.2011 r., godz. 15.00 

10.11 Na ofertę składa się: 

- Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem  określonym w Załączniku Nr 
2 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca), p odpisany przez 
osob ę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

10.12 Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie (tj. w formularzu ofertowym) części 
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak ww. informacji oznaczać 
będzie, że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 

10.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T 
11.1 Oferty nale ży składa ć w siedzibie Zamawiaj ącego  do dnia 24.02.2011 r. do 

godz.15.00, sekretariat szkoły. (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską). 

11.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie 
składania ofert.  

11.3 Otwarcie ofert nast ąpi w dniu  24.02.2011 r. o godz. 15.30. w siedzibie Zamawiającego 
– biuro projektu 

11.4  Otwarcie ofert jest jawne. 
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12.    OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
12.1 Zgodnie z treścią Formularza oferty Wykonawca oblicza cenę ofertową brutto 
w następujący sposób: 
-  podaje w formularzu oferty cenę jednostkową brutto (tj. z VAT) średnio za jedną osobę 
korzystającą z usług, mnoży przez ilość osób wskazanych przez Zamawiającego t.j. 37 osób a 
następnie mnoży przez liczbę dni pobytu tj. 6. 
 
 
W ofercie należy podać warto ść brutto za cało ść zamówienia  zawierającą całkowity jego koszt. 
12.2 Wartość brutto oferty za całość zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich lub 
euro, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wartość brutto będzie brana pod 
uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  
W przypadku podania wartości usługi w €, zostanie ona przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 
 

12.3   Wartość brutto oferty określona w Formularzu ofertowym musi być podana z dokładnością   
do dwóch miejsc po przecinku. 

12.4   Cena brutto oferty w zakresie usługi hotelarskiej i gastronomicznej podana w ofercie będzie 
stała tzn. nie ulegnie zmianie przez okres  ważności oferty (związania) oraz okres 
realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 

12.5 Wartość brutto oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem      
przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w specyfikacji 
i projekcie umowy,  z uwzględnieniem upustów i rabatów. 

12.6 Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone w PLN lub euro. 

 
13.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY   

 WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW     
I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1 Zamawiający wyznaczył  kryterium oceny ofert : 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1 Cena (wartość) całkowita oferty brutto 40 % 

2 Odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych z 
uczniami 30 % 

3 Wyżywienie uczestników w miejscu zakwaterowania 10 % 
4 Podanie 3 przykładowych jadłospisów dziennych 10 % 
5 Udostępnienie sali seminaryjnej 5 % 
6 Bezpłatny dostęp do Internetu 5 % 

 

13.2    Końcowa ocena oferty badanej „K” będzie obliczona według wzoru: 
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K = K 1 + K2 + K3+ K4+ K5+ K6 

Gdzie: 
Cmin 

K1= 
Cbo 

x 40 pkt.  

gdzie: 

Cmin cena brutto oferty o najni ższej cenie spo śród ofert niepodlegaj ących 
odrzuceniu 

Cbo cena brutto oferty badanej 

 

K2 = 30 pkt., gdy odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć wynosi do 5 km 

K2 = 20 pkt., gdy odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć wynosi do 10 km 

K2 = 10 pkt., gdy odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć wynosi do 20 km 

K2 = 0 pkt. ,gdy odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć wynosi powyżej 20 km 

 

K3 = 10 pkt. gdy wyżywienie jest w miejscu zakwaterowania 

K3 = 0 pkt. gdy wyżywienie nie będzie w miejscu zakwaterowania 

 

K4 = 10 pkt. gdy Wykonawca przedłożył 3 przykładowe jadłospisy 

K4 = 0 pkt. gdy Wykonawca nie przedłożył 3 przykładowych jadłospisów 

 

K5 = 5 pkt. gdy Wykonawca zapewnia dostęp do Sali seminaryjnej 

K5 = 0 pkt. gdy Wykonawca nie zapewnia dostępu do Sali seminaryjnej 

 

K6 = 5 pkt. gdy Wykonawca zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu 

K6 = 0 pkt. gdy Wykonawca nie zapewnia bezpłatnego dostępu do internetu 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę,  
która  uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium. 
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14.  INFORMAJCE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1   
pkt. 1 ustawy , z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a), pkt. 3 lit a)  ww. ustawy.  

14.2 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
           zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich     
           współpracę.  
14.3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 
14.4 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca będący osobą 
fizyczną przed zawarciem umowy przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

 
15.   WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4. 
 15.2    Umowa zostanie zawarta  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
16.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
16.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec nw. czynności Zamawiającego, wykonanych 

niezgodnie z przepisami ustawy Pzp lub zaniechanych przez Zamawiającego wbrew 
zobowiązaniu wynikającemu z ww. ustawy, w postaci: 
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykluczenia odwołującego z niniejszego postępowania, 
odrzucenia oferty odwołującego. 

16.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności      
     Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem  
     lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w formie 
     pisemnej. 

16.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, które może 
być wniesione wyłącznie z zakresie zawartego w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu w wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.  
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16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

16.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną. 

16.7 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.    

 
17. INFORMACJE KOŃCOWE 
17.1  Zamawiający nie przewiduje: 

zawarcia umowy ramowej, 
udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, 
składania ofert częściowych, 
składania ofert wariantowych, 
aukcji elektronicznej, 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
     

Halina Włodarczyk 
Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi 
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   Załącznik Nr 1 

 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Ilość osób - 37 (29 uczniów i 8 opiekunów)  
 
Warunki zakwaterowania: 
Obiekt o charakterze hotelowym o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym, położony jak najbliżej 
szkoły, w której będą odbywały się warsztaty projektowania (C. so Pella, 12/a Biella (13900), Italy) 
- 4 pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, bezprzewodowym dostępem do Internetu, 
TV 
- 15 pokoi dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, bezprzewodowym dostępem do 
Internetu, TV 
- 1 pokój trzyosobowy z pełnym węzłem sanitarnym, bezprzewodowym dostępem do Internetu, 
TV 
- wszystkie pokoje powinny być wyposażone w pojedyncze łóżka 
 
Zamawiający prosi o zabezpieczenie dodatkowo jednego pokoju dwuosobowego dla kierowców i 
nie wliczanie ceny pokoju w koszt usługi – kierowcy  płacą oddzielnie.  
 
Warunki wy żywienia: 
Każdemu uczestnikowi przysługuje wyżywienie. 
- kolacja w dniu 27 marca 2011r. (bufet szwedzki) 
- 28, 29, 30, 31 marca, 01 kwietnia 2011r – śniadanie, (bufet szwedzki), obiad składający się co 
najmniej z dwóch ciepłych dań i deseru, kolacja ( bufet szwedzki).  
- śniadanie w dniu 2 kwietnia 2011r.(bufet szwedzki) i suchy prowiant na drogę powrotną w dniu 2 
kwietnia 2011r. o wartości całodziennego wyżywienia (propozycja do akceptacji). 
- do każdego posiłku napoje bezalkoholowe ciepłe i zimne (kawa lub herbata, sok lub woda 
mineralna dla każdego uczestnika) powinny być wkalkulowane w cenę. 
 
Wynajem sali seminaryjnej : 
W ciągu całego pobytu Zamawiający przewiduje możliwość korzystania 2 razy z sali seminaryjnej 
w godzinach popołudniowych. Liczba uczestników spotkań to maksymalnie 46 osób. 
W sali musi znajdować się: 
- 50 krzeseł 
- 2 stoliki  
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Załącznik Nr 2 

do SIWZ 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa i adres składaj ącego ofert ę: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

REGON ..........................................................,  

NIP ............................................................................ 

TEL ………………………............................, 

 FAX ……........................................................................ 

2. Zamawiaj ący:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12, 93-161 Łódź, ul. A. Naruszewicza 
35 

3. Przedmiot zamówienia :  Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach 

projektu Laboratorium mody realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3a. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie usługi hotelarskiej i gastronomicznej 
za cenę ofertową brutto w wysokości: 
 

1 2 3 4 5 
Cena jednostkowa  
(tj. za jedn ą osob ę) 

netto PLN lub €  
 

Cena jednostkowa  
(tj. za jedn ą osob ę) 

brutto PLN lub € 
 

Ilość  
osób w ramach 

pobytu 

 
Liczba  

dni pobytu 

Cena ofertowa 
brutto 

(kol.2xkol.3xkol.4)  
PLN lub € 

 
………………… 

 
………………… 

 
37 

 
6 

 

 

Cena brutto zamówienia……………………………………………………………………. 

słownie: 

............................................................................................................................................... 
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Uwaga: w celu ustalenia wartości usługi, w przypadku podania jej w €, zostanie ona przeliczona 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

  

4. Termin płatno ści faktur    ........................................................................ 
 
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie  do dnia  02.04.2011r.  
Wykonawca oświadcza, że: 
- Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ  w pełni je akceptuje  
i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
- Akceptuje  30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania 
ofert. 
- Oświadczamy, że nie powierzymy zamówienia podwykonawcom / powierzymy wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom w zakresie: ……………………………………. 
 
 
 
 
Data......................                             .......................................................... 
        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 
       do występowania w imieniu Wykonawcy 
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  Załącznik Nr 3 
do SIWZ 

………………………..……………………… 

               pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę hotelarską i gastronomiczną - Nr sprawy ZP/PN/1/2011 

 

Wykonawca (nazwa, adres) 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

niniejszym oświadcza, że spełnia wskazane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Miejscowość...................................., dnia ................... 2011 r. 

 

 

……………………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
jego 

             upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3a  
do SIWZ 

………………………..……………………… 

          pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

(nr sprawy    ZP/PN/1/2011) 
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na  „Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w 

ramach projektu „Laboratorium Mody”  składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
Miejscowość...................................., dnia ..........................r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 

                    upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 3b  
do SIWZ 

………………………..……………………… 

          pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

(nr sprawy    ZP/PN/1/2011) 
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na  „Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w 

ramach projektu „Laboratorium Mody”  składam oświadczenie, iż nie otwarto likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości mojej firmy, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 

 

 

 
Miejscowość...................................., dnia ..........................r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego 

                    upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 4 
do SIWZ 

Umowa  
  Zawarta w dniu  ……………………………... pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 

ul. Naruszewicza 35 Łód ź, NIP: 729-112-84-11 reprezentowanym przez: 

 Halinę Włodarczyk             –

 Dyrektor 

 Danutę Niewiadomską – 

 Główna Księgowa 

 Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 a 

Firm ą …………………………………………….. 

reprezentowan ą przez: 

 ………………  – …………………………. 

 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania    
o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
125.000 Euro.  

§ 1 
Przedmiotem umowy jest  świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach projektu 
„Laboratorium Mody” w terminie 27.03.2011 r. – 02.04.2011 r. 

§ 2 
1.Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………zł. brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………..…………………00/00) zł. 
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie faktycznej liczby osób 
korzystających z usługi hotelarskiej i gastronomicznej.  

 
§ 3 

Strony ustalają, że: 
- faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu usługi.  
- zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za realizację  przedmiotu zamówienia 
przelewem w terminie 21 dni  od dnia wystawienia faktury lub kartą płatniczą. 

 
§ 4 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu zerwania umowy 
lub niewykonania postanowień zawartych w umowie, w wysokości 10 % wartości umowy. 
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§ 5 
 Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 729-112-84-11 
Jednocześnie  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

§ 6 
 Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie można 
przekazać na osobę trzecią. 

§ 7 
 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

§ 8 
  Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi 
w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 
Zamawiającego. 

§ 9 
 W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
umowy. 
 
 
Wykonawca           Zamawiający 
 
 


